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لفر��ية من ��د�� ا��صوصيات لقد ��كنت القوات ا

ية ��نطقة تافي��لت، وذل� با��عتماد  التار��ية والطبيعية والب��

ية  ��� ا��عطيات ال�ي وفر��ا التقار�� وا��راسات ا��ستعمار

 ً ا ا��هيأة من طرف البعثات ا��ستكشافية با��نطقة، فر�مت انط��ق

�ة من ذل� ��ططها التوس�� با��نطقة من ���ل وضع هذه ا����

�ي صور��ا ا��قيقية دا�ل ا����وع ا��ستعماري الفر��� العام 

با��غرب، �� ��د�� طبيعة وأشك�ل التد�ل ��ا. هذا التد�ل 

يات السياسية  ��تلفةا��ي �لف انعك�سات  ��� ��يع ا��ستو

 وا��قتصادية وا��جتماعية. 
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 مناطق املغرب غري النافع يف سياسة االستعمار الفرنيس: منطقة تافياللت نموذًجا

 أوًال: بداية اهتمام الفرنسيني بتافياللت
ن�� ��د�� أ��ية ا��نطقة دا�ل سن�اول من ���ل هذا الع

ية من  ا����وع التوس�� الفر���، و��د�� ا��هداف ا��ستعمار
وراء ا��نطقة ��ل�، وال�ي ��أت تتكون منذ وقت مب�� عن عقد 
معاهدة ا���اية، وسنعتمد �ي ذل� ��� ��ليل ���و�ة من التقار�� 
ال�ي هي��ا ا���ا�� ا���انب (ا��وروبي�ن) حول ا��نطقة، 

ية الفر��ية، ل�كن أ��ها وا� �نشورة �ي بعض ا�����ت ا��ستعمار
يقيا الفر��ية "  Bulletin duتل� ا��نشورة �ي ���ة ��نة إفر

comité de l'Afrique Française." 
زار ���و�ة من ا���ا�� ا��وربيون ا��نطقة منذ أواسط القرن 
ية، هدفهم ا��قصود هو  التاسع ع��، وقطعوا طرق القوافل الت�ار
��يئة ا���ال ل��ستعمار، و�� يكن هؤ��ء ا���ا�� فقط من فر��ا 
ية ال��ء ا��ي ي��هن ���  بل ك�نوا من ��تلف ا��ول ا��ستعمار

ية.  ا����ية ال�ي أثارت ا��ول ا��ستعمار
ا��ي قام ���لته  )١()caillé Renéرو�ي ك��يي (ا��ول هو 

، وقد تن�� �ي صفة ر�ل مس�� من ١٩٠٢و ١٨٢٧ما ب�ن 
ل م���ي، وأحيا�ًا أ��ى �ي صفة ر�ل مغر�ي حسب أص

الظروف من أ�ل �مان أمنه، وقد �اء إ�ى ا��نطقة من غينيا 
يق السودان  ��افقًا ���دى القوافل ا��تجهة ��و الشمال عن طر

، وقد أ�� ر�لته ��� طن�ة ال�ي تافي��لتوتوات و ���بكت��ورًا 
زار ا����ا�ي  استقبل ��ا من طرف نائب القنصل الفر���. ���

) منطقة تافي��لت ��ت�ن Rohlfs Gerhard( )٢(���ار رولف
يق سوس لي�� ر�لته ١٨٦٢ا��و�ى �ي سنة  . اتبع �����ا طر

يق الوا�ات، ل�كنه ��ح  (��نطقة  بالقنادسةا��اه ال��ق ��� طر
��  ١٨٦٤تافي��لت)، فاضطر إ�ى قطع ر�لته، و�ي سنة 

ية وزان ا� �ي س��ه رسا�� توصية. بتافي��لت رفقة ��يف زاو
تقر�� عن ر���ته �ي �دد�ن من ���ة ��نة  رولفوقد ��� 

يقيا الفر��ية سنعتمد ��� أ��ها. ��اسل ����ة ا��من  )٣(إفر
)W.B Harris هو ا���� زار منطقة تافي��لت ���ل (
يق ��اكش ليلحق بالسلطان ١٨٩٤-١٨٩٣( )، وقد اتبع طر

الف��ة ��نطقة  مو��ي ا��سن ا��ي ك�ن يق�� ���ل هذه
 تافي��لت.

من ���ل ا��ط��ع ��� تقار�� ر���ت هؤ��ء ا���ا�� 
يتضح أ��م زاروا ا��نطقة قصد ��ع ا��ع��مات ال�ي تصف ا��ياة 
ا��قتصادية والسياسية ل��نطقة ��هيدًا ��حت��ل ��تمل، وقد 
ية القريبة  وصفوا ��ك� مفصل ك� ا��سال� وا���طات الت�ار

تك��وا ��ل� �ي تقار��هم عن الصنا�ة والبعيدة ا��دى، و
التقليدية وعن ا��نتاج الف���ي ل��نطقة أيًضا. ل�كن النظرة 

السوسيوسياسية ل��نطقة ك�نت وراء الوصف ا��شوه والفضفاض 
و��� ا��دقق، وقد شك� التطابق ب�ن ��تلف القبائل و��ا����ا 

، و�� ا��اصة النقطة ا��ش���� ب�ن هذه ا����ال الوصفية ل��نطقة
ال��ك�� با��صوص �ي هذه ا����ال ��� الفو�� ا��نت��ة �ي 

ية.  ا��نطقة، والطابع الوح�� للقبائل ا���ل وا��عو
: ١٧٨٧سنة ) George c colin( �ي هذا الصدد كتب

وبنفس «تعت�� من أسوأ ما ��� ا��ّٰ� هناك  آيت ازدكأن «..
 W B Harrisو G.Rholfsو R.Cailleالصورة وصف ك� من 

يق، وأن و�د��م �� يت عطاآ   لهم ��اه�ي وقاط�� طر �ّ ، ومث
تقوم سوى ��� قا�دة هات�ن ا��اصت�ن. وهذا ا���� يبدو طبيعيًا 
عندما نع�� أن الثغرات ال�ي شابت روايات هؤ��ء ال��اب ���ت 
عن كون ��لهم اقت�� ��� ا����حظة، ال��ء ا��ي أدى إ�ى 

ن ك� القبائل تعرف تفس�� ��� منسجم مع ا��قيقة. فالواقع أ
تغا��  )٤(جيدًا ��ا��ا ا��اص، وك� ��ص أو ��ا�ة أجنبية

دا�ل أرض أي قبي�� ي�� ا���ا��ا ح�ى ��ضع لقانون ا��رور، 
 ومقابل ذل� ي�� �مان أم��ا ح�ى ��تاز �دود ��ال القبي��.

إن قانون ا��رور هذا ف�� من طرف هؤ��ء ا���ا�� بالفو��، 
تنق����م ك�نوا ��افقون القوافل وهذه ول�ك��م ��وا بأ��م �ي 

ا�����ة ك�نت ��غب �ي ا��فع لضمان أم��ا، وأك�� من ذل� 
ك�نت ��تفيد من أماكن ا��يواء وا��طاعم وا��ؤونة بالنسبة 
��وا��م ���ل ��طا��م ب�ن فاس وتافي��لت من جهة، وب�ن 
تافي��لت و��اكش من جهة أ��ى، ��� أن رسوم ا��رور ك�نت 

ع من ا���ل ا��هم بالنسبة للقصور والقبائل ا���ادية ��ك� نو
ي�ن. فعمومًا ك�ن ��ل هؤ��ء با��غم من  ��ذ�ن ا��ط�ن الت�ار
أ��يته ناقًصا و��� دقيق، و��� قادر ��� بناء قا�دة ��س��ا���ية 
ية من أ�ل ���ل عس��ي فعال، ��نه اعتمد  سياسية وعس��

ى أ�ك�مًا �اطئة ��� ا����حظة والوصف ��� ا��قيق مما أعط
��صوص الوضعية السياسية ل��نطقة، أ�ك�مًا جوهرها أن قبائل 
ا��نطقة تعيش دا��ًا �ي فو�� و��� قادرة ��� الت�الف لصد 

 ا��خطار ا��جنبية.
�� يكن النصف الثا�ي من القرن التاسع ع�� ا��ي��دي فقط 
يق من الفر��ي�ن، ا��ي تأق�� مع  يارة فر هو ا��ي ع�ف ز

ثقافية ا��غربية و�اول ���ية معارفه حول  -السوسيو ا��قائق
ا��نطقة ال�ي ك�نت وشي�� ا��حت��ل، فالسنوات ا��و�ى من 
القرن الع���ن ا��ي��دي ع�فت ���و�ة من ال��ابات ا��غرافية 
وا��قتصادية وا��جتماعية ح�ول ا��نطقة، وقد كتب أ�د 

��عية ا��سا��ة ��ذا ا��ص�وص: "هذه النخبة تكونت حول ا�
و  ١٩٠٠ا��غرافية وا��ركيولوجية بوهران، وه��ا ما ب�ن 
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مؤلف منشور، و��كن تتبع  ٣٢وصلت حصي�� ��لها  ١٩٠٨
ية ب�ن القبائل  يل حول تطور ا��باد��ت الت�ار هذا البحث الطو

ية والقبائل ا��غربية"  .)٥(ا��زا��
 ١٩٠٢و ١٩٠٠بعد احت��ل ��ار ووا�ات توات �ي  

�ى ضباط الشؤون ا��هلية، وا��ذ طابع سيا�� انتقل هذا العمل إ
 عس��ي وا�ح، وقد و�ه ��ك� �اص إ�ى الوجهات التالية:

الع��قات ب�ن القبائل، وخصوصا ب�ن ال�كونفدراليت�ن آيت  -  
 .آيت ايف��انعطا و

تقد��ات السك�ن ا��ستقر�ن ناحية بناحية، و��ل� بالنسبة  -  
 للر�ل.

 تقر�ن.ا��وابط ب�ن ا���ل وا��س -  
 تقد��ات البنادق ال�ي ��تل�كها ا���ل وا��ستقر�ن. -  
 

) ا��ي Le chatelierمن ب�ن ه�ؤ��ء ال��اب نأ�ذ مث���ً (
أع�طى وصفًا لك� القصور ا��وجودة �ي ا��نطقة مع العدد 

 للرتبآ��ف بندقية  ١٠التقري�ي للبنادق، ا��ي قدر ب� 
، ل�كن )٧(ة��م ١٠٠٠٠٠وقدر الساكنة ��وا�ي  ،)٦(ومدغ�ة

هذا ا��قم يبدو مبالغ فيه �دًا. ضابط الشؤون ا��هلية 
)Berriau قام بعمل مشابه لسلفه، وقد تضمن هذا العمل (

يادة ��� ذل� طرق تافي��لت ا��اه ال��ق، مع ��قيقات حول  ز
 .)٨(ا��سال�، و��تلف ا���طات والطرق ا���ت��ة ا��وجودة

تل� ال�ي أ�ى ��ا هذه ا��ع��مات تعت�� شيئًا ما أدق من 
ية، حيث أن احت��ل ا��نطقة  ا���ا�� ����ا ���ل خصائص عس��
��أ انط��قًا من ال��ق، وك� ضباط الشؤون ا��هلية أتوا من 

هذه ا����ال شك�ت قا�دة ��ن الصفراء). و��ار ال��ق (
لت�د�� أ��ية ا��نطقة واس��ا���ي��ا دا�ل ا����وع ا��ستعماري 

طقة ذات خصوصيات اس��ا���ية وطبيعية الفر��� باعتبارها من
ية ����ها عن با�ي مناطق ا��غرب، وانط��قًا من  واقتصادية و���

 ذل� سي�� ��د�� دوافع وأهداف التد�ل �ي ا��نطقة.

ثانًيا: دوافع وأهداف اهتمام فرناس 

 باحتالل تافياللت
ية ل��س��ب  �ي إطار السياسة ا��قتصادية وا��هو

� ب�ن أنواع ��تلفة من ا���ا��ت تبعًا لظروفها ا��ستعماري �� ا���ي�
ية، وه��ا ا��ه ا���طط ا��ستعماري الفر��� ��و  الطبيعية والب��

" و��كن ا��غرب النافعتقس�� ا��غرب إ�ى قسم�ن أو ��ال�ن: "
" �� ا��غرب ��� النافعا��ستفادة منه بتنمية قدراته ا��نتاجية، و"

 ا:��� هدف�ن أساسي�ن �� ال��ك�� فيه

 كونه مك�ن اس��ا���ي لضمان أمن النظام ا��ستعماري. -   
 كونه مك�ن يتوفر ��� احتياط ���ي و�� �ام�� ��مة. -   

ومنطقة تافي��لت ���� وضعي��ا ا��غرافية ا���ادية ���زا��، 
و���� ماض��ا التار��ي، و���� ��دودية مواردها الف��حية 

لهدف�ن ا��ذكور�ن، أصبحت مؤه�� لتشغل الوظيفة ا���ققة ل
ي�ن الفر��ي�ن عند �د���م عن  ية العس�� ويتضح ذل� �ليًا �ي رؤ
ا��نطقة �ي ا���طط التوس��، ونأ�ذ هنا قول أ�د الق�دة 

ي�ن وهو الق��� ( ، حيث بي�� فيك�ر) Pierre Vicardالعس��
يقول ��صوص ا��نطقة: "تافي��لت ��ك� بقعة ��رومة يصعب 

وجهة نظر ف��حية، هذه ا��نطقة �� ��ل� استيعا��ا ��ائيًا من 
ح�ى ا��د ا��د�ى من ا��اء الك��ي، إ�ى �د أن اكتظاظها 
بالسك�ن ��فع ساكن��ا إ�ى ا��جرة ك� �ام �ارج مو�� ج�ي 
ا���ور ا��اه الغرب وال��ق، احت��ل ا��نطقة من طرفنا �� يكن 
ية ��اية  ذا مصداقية لو �� يكن ��ور�ًا من الناحية العس��

ية��ناطق ا��ك�� خصوبة ا ، وا���اورة ��ا، ا��طلس ا��توسط ،����
ولو �� ��ك� ��ا�ًا من ا���ال س��ودوننا بيد �ام�� ��ا��ة، 

 )٩(وشغي�� و��يعة، وبعدد ��م".
هذا النص يكشف ��ك� وا�ح عن ا��هداف ا��قيقية 
وا��ساسية ال�ي جعلت الفر��ي�ن ��تمون ��نطقة تافي��لت، 

��ى سنعتمد �ل��ا �ي ��ليل هذه ا��هداف وهناك نصوص أ
 ال�ي ��كن تقسيمها إ�ى هدف�ن كب���ن ورئيسي�ن:

يقاف دور ا��نطقة ����أ ومعقل ل��قاوم�ن و�مان أمن النظام -١ إ
 ا��ستعماري

تنبه الفر��يون إ�ى أن ا��نوب ا��غر�ي و�منه منطقة 
 ً ا و��� تار�خ ا��غرب ��ك� منط�� التناوب تافي��لت ك�ن دا��

السيا��  ل��ول ا��غربية ال�ي تعاقبت ��� ��� ا��غرب، و��ل� 
��أ التفك�� �ي أن ا���رار التو�ل ا��ستعماري، والتناز��ت 
ا���زنية سيجعل ا��ناطق ا��نوبية بقيادة ز��اءها ا��يني�ن 

ب�ن توات  ل�كو��يب�ن السمارة و��اكش، ا ا��يبةوالسياسي�ن (
بتافي��لت) تثور ضد هذا الوضع، من جهة  نيفرو�نودر�ة، 

لتحص�ن مناطق نفوذها، ومن جهة أ��ى ��قاومة ا��حت��ل 
ي�ن  الفر��� ل��غرب كك�، و�ي هذا الصدد يقول أ�د العس��
الفر��ي�ن: "ا��ا�� ���نا أن ك� ا��رك�ت ال�كب��ة �ي التار�خ ال�ي 

و��ت دا�ل ا��نوب، ا��ا�� �لقت البلب�� دا�ل ا��غرب قد 
���نا أن دا�ل هذه ا��ناطق هناك مشاغب قابل دا��ًا للظهور 
وتأسيس مو�ة كب��ة من الشغب ��ل� ال�ي قامت ما ��ة �ي 
السابق، ا��ا�� ���نا أيًضا أن ك� ��ل سيا�� ولو ك�ن ك�م��ً 

ي��ً إذا �� ينته باحت��ل مادي".  )١٠(�� ��وم طو
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هذا النص يك�د يكون معممًا عند �ي ا��قيقة رأي صاحب 
ال�كث�� من الشخصيات �ي فر��ا وا��زا��، ا���ن ��أوا يف��ون 
�ي منطقة ا��نوب ال���ي واس��ا���ي��ا �ي توحيد و�مان أمن 
ية الفر��ية ��مال  ا��نطقة الفر��ية السوداء أو ا��م��اطور

يقيا. وه��ا ��أ الك� يطالب شيئًا فشيئًا با��من ا��ي يع ت�� أفر
فا��وقع ا��ر��ي ��نطقة  .)١١(��ًطا أساسيًا للعمل با��نطقة

ية  ية ا��ستعمار تافي��لت دا�ل ��ء كب�� من ا��م��اطور
يقيا يب�ن ا��ور ا��ي ستقوم به ا��نطقة بصف��ا وا�ة  الفر��ية �إفر
شاسعة وت�� ساكنة ��مة، و��ل� أصبحت ����ًا ��مًا �ي 

ي، و��كن ا��ديث عن ذل� ا��فاظ ��� أمن النظام ا��ستعمار
 من منطلق�ن:

��قيق أمن النظام ا��ستعماري ��ك� �ام دا�ل  •
يقيا من وجهة نظر  ية الفر��ية �إفر ية ا��ستعمار ا��م��اطور
اقتصادية، ��ن فر��ا ك�نت تنوي بناء خط س�� �د��ية 
ية �ي الشمال وا��نوب وال��ق  ��بط ب�ن أطراف ا��م��اطور

يكون ����ه هو منطقة تافي��لت ال�ي تعت�� ��ورًا  والغرب، و
يقيا جنوب  ��ار�ًا ��� التار�خ ��بط أوروبا ���ارة أفر
الصحراء، ونظرًا ���ر�� ���و�ات كب��ة من قبائل ا���ل �ي 
ا��نطقة وجب التفك�� �ي ��قيق ا��من بالنسبة ��ذا ا����وع 
دا�ل ا��نطقة، ل�كن فر��ا �دلت �ي آ�� ا��طاف عن 

 .)١٢(ا ا����وع ��سباب سياسية واقتصاديةالتفك�� �ي هذ
إذا ك�نت ا��نطقة ذات أ��ية اس��ا���ية �ي ��قيق أمن  •

ية الفر��ية ��ك� �ام، فإن هذه  ية ا��ستعمار ا��م��اطور
ا����ية ��داد بالنسبة لضمان أمن نظام ا���اية الفر��ية 
با��غرب ��ك� �اص، وا��غرب النافع ��ك� أخص، حيث 

�� ا��ور السيا�� ا��ي لعبته ا��نطقة �ي �مان ��كن ال��ك�� �
 أمن و��اح مؤسسات السلطة ال�ي أسست �ي ا��غرب.

 
فا��نطقة إذن �� ينظر إل��ا من وجهة اقتصادية ��ا�ي مناطق 
ا��غرب النافع، ول�كن النظرة ا��منية �ي ال�ي ك�نت مت���ة �ي 

"حقيقة  التعامل معها، ولعل هذا ما يؤ��ه ت���ح ليوطي الت��ي:
أن تافي��لت �اليًا �ي أ��ينا بالشك� ا��ي ��كننا من ا��ن 
ية وز�� وتافي��لت  فصا�دًا تأم�ن ك� الب��د الواقعة �ي ��ق م��
ح�ى ا��نطقة ا��دودية مع ا��زا��، القضايا ا��طرو�ة أمام ال��دئة 

 )١٣(وأمام سيطرتنا ��� ا��نطقة قد حسمت".
رة ا��منية ا��تشددة ك� هذه ا��واجس والتخوفات والنظ

��اه ا��نطقة من طرف الفر��ي�ن قد أ����ا ا��قاومة ال�ي ع�ف��ا 
ا��نطقة، حيث أبانت عن ��اسة وعنف شد��، وأن ��ا القدرة 

��� فتح ف��ة سياسية �د��ة �ي مغرب ا��زمة، وذل� ما يف�� 
ية الفر��ية من أ�ل  طبعا ��اوة وأ��ية القوات ا��ستعمار

�قاومة با��نطقة و���ها من ا��ناطق ا��نوبية، و�بعاد القضاء ��� ا�
 ا��طر عن النظام ا��ستعماري دا�ل ا��غرب.

ربطت مشاهد التقتيل بتافي��لت بأس��ب ��عب ب�ن 
�� ك�� ���� آيت  ١٩١٦يوليوز  ٩، ف�� ١٩١٩و ١٩١٦
مغر�ي �ي هذه ا��واجهة،  ٥٠٠، و�� قتل آيت ��و ��س��عطا و

�� ف��ا القضاء ���  ا��عاضيدأ��ى قرب  بعد ذل� ك�نت مواجهة
ك�نت  ١٩١٨أكتو��  ١٥و ١١، وما ب�ن )١٤(مقاوم ٦٠٠

مقاوم، ���  ١١٠٠ال�ي أطاحت ب�  ق�� ا��ار البيضاءمواجهة 
، ك�وزفرد �ي معر��  ٦٠٠�ي هذا الوقت  نيفرو�نفقد ر�ال 

 ١٩١٩دجن��  ٣١�ي  ت����يقرب ��د مبارك وا���ت ��ب أو
م أيضا. ����ل ��س معارك �� القضاء ��� مقاو ٦٠٠بقتل 

، وذل� ما شك� صورة حقيقة )١٥(مقاوم مغر�ي ٣٣٠٠حوا�ي 
لعنف التد�ل العس��ي با��نطقة ال�ي بقيت تقاوم و��ك� خطرًا 

 .١٩٣٦��� ا���اية الفر��ية إ�ى �دود سنة 
 
يـر قـوة العمـل الـمـ�ليـة-٢  تـحـر

ية ل�� يع ��� تقوم السياسة ا��قتصادية وا��هو ستعمار ��� توز
متساو للتنمية ا��قتصادية دا�ل ا���ال، وذل� اعتمادًا ��� 
ا��ؤه��ت الطبيعية وا��قتصادية لك� جهة. من هذا ا��نط�� تعت�� 
منطقة تافي��لت وا�ة مكتظة بالسك�ن دا�ل منطقة شبه 
ية �� ��ك��ا ��قيق ا��دف من أي ��او�� لتنمية قوة  ��راو

�إصداره ��رسوم يصف  ليوطيوقد ��� عن ذل�  ا��نتاج ا���لية،
فيه ا��نطقة من الناحية ا��قتصادية يقول فيه: "منطقة ذات قيمة 
اقتصادية ضعيفة �دًا، �� ��كن أن تقدم موارد ذات قيمة 
للتجنيد، �� ��ن سوى ��ط ضعيف �ي م��ان ك� أنواع ا��وارد 

منطقة فع�� ا��غم من أن  )١٦(ال�ي يقد��ا ا��غرب لفر��ا".
تافي��لت تتوفر ��� ��بة كب��ة من السك�ن، إ�� أن الظروف 
الطبيعية وا��قتصادية ل��نطقة �� ��مح بتنمية الطاقات ا��نتاجية 
ا���لية، فا��ؤه��ت الف��حية با��نطقة ضعيفة �دًا و�� ��مح 
���قيق ا��ستيطان ا��را�ي ا��نشود من طرف ا��عمر�ن 

نطقة تقوم أساًسا ��� الس��، ��� أن الفر��ي�ن، ��ن الف���ة با��
ا��ي يصيب أ��ار  ��ض البيوض��وة ا���ور ��أ ��ددها خطر 

. هذا من جهة، ومن جهة أ��ى فا��وارد ا��عدنية )١٧(النخيل
تو�د بنسبة ضعيفة �ي ا��نطقة، وذل� ما جعل ال��ك�ت 

ية تفضل ا��ستثمار �ي مناطق أ��ى   ك�حو�يا��ستعمار
 .)١٨(ميدلت��نطقة دجيت ��ي تاو ميب��ضن و
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�ي ظل هذه الظروف أصبحت منطقة تافي��لت ��انا لليد 
العام�� ��كن أن ��تفيد م��ا سلطات ا���اية �ي ���ية اقتصاد 
ا��هات ا��همة �ي إطار ا��قتصاد ا��ستعماري، و��ل� سوف 
ي�� تصد�� الساكنة ا���لية ا��اه أوراش العمل بال��ق (ا��زا��) 

ا��غربية ا����ى، ��� أن سلطات ا���اية ك�نت  وبا�ي ا��ناطق
��ا�ة إ�ى �� �ام�� ��مة دا�ل ا��نطقة لتنظ�� و��ه�� هذه 

ية ية وا��دار ، )١٩(ا�����ة قصد الت��� ف��ا من الناحية العس��
ي�ن  وذل� بتعبيد الطرق وا��سال� وبناء الث��ات ومساكن العس��

ا��نطقة شك�وا موردًا  ا����ف�ن ��� إدارة ا��نطقة.   ��� أن سك�ن
��مًا للتجنيد، فا��وايات ا���لية تؤ�� أن أبناء ا��نطقة قد سا��وا 
يقيا  دا�ل ا��يش الفر��� �ي ا��عارك ال�ي دارت �ي �مال إفر
و�ي ا��رب العا��ية الثانية، حيث فرض ��� ك� قبي�� ��نيد �دد 

 مع�ن من شبا��ا مقابل مبلغ تتك�ف القبي�� ��فعه.
 

 ةُ َخاِمتَ 
��ومًا فك� ا����صات وا��ستنتا�ات ال�ي ��كن است�����ا 
من ك� هذه ا��عطيات وهذه ا��وافع وا��هداف، ستشك� 
ية ا��اه منطقة تافي��لت،  ية ا��ستعمار أساس التصور وا��ؤ
و��د�� آليات وميك���مات التعامل معها من ��يع النوا�ي و��� 

يات، و�� شك أن ذل� سيكون ��ا لفًا لبا�ي مناطق ��يع ا��ستو
ية بعد السيطرة الك�ية ���  ا��غرب. ف�� شك أن اليد ا��ستعمار
ية دا�ل ا���تمع  ا��نطقة ستطال ���و�ة من القطا�ات ا��يو
الفي���ي، وستعمل ��� �����ها لصا�� ��ططها التوس�� با��نطقة، 
وذل� وفق التصور وا��س��ا���ية ال�ي شك�ت أساس ���لها ��ا، 

�ا��ت ا��ئيسية لتطور ا���تمع ستعرف ��و��ت ��مة، ��� أن ا��
��� ست�لف ���و�ة من النتا�ج مست ��ك� ��� متك��ئ ��تلف 
بنيات ا���تمع ا�����. هذه ا��نعك�سات ينب�� الوقوف �ل��ا 
��ك� �ام من ���ل ��ليل بعض عنا��ها دا�ل أهم ��ا��ت 

ت ال�ي ا���تمع، وذل� بتناول ا���ال ا��قتصادي، والتحو��
مست بعض قطا�اته، خصوًصا القطا�ات التقليدية ك�لف���ة 
والت�ارة وقطاع ا��رف وا��عادن، و��ل� ا���ال ا��جتما�ي، 
ا��ي يوقفنا ��� ���� ا��جرة ال�ي ك�نت نتي�ة أساسية لتحر�� 
قوة العمل ا���لية، ��� ينب�� الوقوف ��� الص�ة والتعل�� 

ي�ن دا�ل ا���تمع،  �� التحو��ت ا���الية ال�ي كقطا��ن حيو
 ع�ف��ا ا��نطقة.

 
 
 

 المالحق
يطة ا���لتان اللتان قام ��ما ا����ا�ي ��ار رولف �� 

 إ�ى منطقة تافي��لت.
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